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Het uitgraven, verstevigen of op welke manier 

dan ook uitbouwen van een visplaats is niet 

toegelaten.

ARTIKEL 10:  
AANDUIDING VAN DE VISVIJVERS
Er mag enkel gevist worden op de vijvers 

die op bijgevoegd plan als dusdanig zijn 

aangeduid. 

ARTIKEL 11:  
VERANTWOORDELIJKHEID
Het provinciebestuur van Antwerpen is niet 

verantwoordelijk voor eventuele ongevallen,  

verlies of diefstal van materiaal, en wijst 

elke verantwoordelijkheid af in verband 

met gebeurtenissen die voortkomen uit 

het gebruik van de visvijvers. De directie is 

gemachtigd om alle maatregelen te treffen die 

nodig zijn om de beoefening van de visvangst 

te bevorderen, het gebruik van de visvijvers 

ordentelijk te laten verlopen en te beletten dat 

er schade wordt toegebracht aan de vijvers, de 

omgeving en de visstand.

De directie beslist daarenboven over alle 

gevallen die niet zijn voorzien in onderhavig 

reglement.

Door de aankoop van een visabonne-

ment verbindt elke visser zich ertoe zich 

te houden aan de bepalingen van dit 

reglement. 
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VISREGLEMENT 
DE SCHORRE

ARTIKEL 1:  
ALGEMEEN
Het provinciebestuur van Antwerpen biedt aan 

de bezoekers van het Recreatiedomein De 

Schorre de mogelijkheid om, mits betaling van 

het vastgestelde tarief, de visvangst te beoe-

fenen op de daartoe bestemde visvijvers (zie 

plan). Deze visvijvers staan onder het beheer 

en het toezicht van de directie en het per-

soneel van het recreatiedomein. Het gebruik 

ervan is onderworpen aan navermelde regels.

ARTIKEL 2:  
VERGUNNINGEN
Om te vissen is geen staatsverlof vereist. 

Wel dient iedere visser, vooraleer hij begint 

te vissen in het bezit te zijn van een geldig 

abonnement. Dit abonnement is te verkrijgen 

aan de onthaalbalie van het recreatiedomein. 

De tarieven worden vastgesteld door de be-

stendige deputatie. Het  abonnement is strikt 

persoonlijk.

Het abonnement is 1 jaar geldig vanaf de da-

tum van ondertekening.

Er zijn drie soorten abonnementen:

Dagkaart: 10 euro per dag. 

Geldig om te vissen vanaf 7 uur ’s ochtends tot 

zonsondergang.

Gewoon abonnement: 40 euro per jaar

Geldig om te vissen vanaf 7 uur ’s ochtends tot 

zonsondergang.

Groot abonnement: 60 euro per jaar

Geldig om zowel overdag als ’s nachts te 

vissen.

ARTIKEL 3:  
OPENINGSPERIODES EN – UREN
De directie behoudt zich het recht voor om, 

in het belang van de visstand of in het kader 

van evenementen of onderhoudswerken, op 

gelijk welk ogenblik de visvijver te sluiten en 

de visvangst te verbieden.

ARTIKEL 4:  
CONTROLE
Op verzoek van de hiertoe gemachtigde moet 

het abonnement, samen met de identiteits-

kaart worden getoond. De gemachtigden zijn 

de provinciale parkwachters, de personeels-

leden van De Schorre of de door het bestuur 

aangestelde viswachters. Deze personen zijn 

tevens gemachtigd het vistuig te controleren. 

Met het oog op het vergemakkelijken van het 

toezicht mogen de hengelaars hun materiaal 

niet alleen laten.

ARTIKEL 5:  
OVERTREDINGEN
Door de aankoop van een abonnement ver-

bindt elke visser zich ertoe zich te houden aan 

de bepalingen van dit reglement. Elke overtre-

ding op het reglement wordt bestraft met de 

sancties voorzien in het algemeen reglement 

van de Provinciale Domeinen. 

ARTIKEL 6:  
VISTUIG
Enkel een gewone hengel of werphengel is 

toegelaten. Het snoer mag slechts voorzien 

zijn van één haak. Een schepnet is toegelaten 

om een met de hengel gevangen vis te lan-

den. Een leefnet is niet toegelaten. 

Er mag slechts gevist worden vanaf de rand 

van het water en met maximum twee hengels 

per persoon. (uitzondering 3 werphengels  - 

karpervissen)

Bellyboats,  roeiboten, dingy’s, e.d. zijn niet 

toegelaten op de visvijvers.

Karpervissers dienen in het bezit te zijn van 

een onthakingsmat. Alle handeling met kar-

pers op het droge moeten boven deze mat 

gebeuren (onthaken, meten, wegen en foto-

graferen).  Ijsvissen is verboden.

ARTIKEL 7:  
TERUGZETTEN VAN GEVANGEN VIS
Het is niet toegelaten om eender welke vis in 

een leefnet of gelijk welk ander tuig in het be-

zit te houden. Het is evenmin toegelaten om 

eender welke vis mee te nemen.

ARTIKEL 8:  
VOEDEREN EN AAS
Alle lokvoeders zijn toegelaten, met uitzonde-

ring van deze die de vis bedwelmen of doden, 

of die schadelijk zijn voor het viswater, fauna 

of flora.

Er mag gehengeld worden met alle soorten 

natuurlijk aas of lokaas. Levend aas is verbo-

den.

ARTIKEL 9:  
NETHEID VAN DE VISPLAATS
Het is ten strengste verboden om elke vorm 

van vuilnis achter te laten of in het water te 

werpen, of enige schade toe te brengen aan 

de beplanting of de boorden van de visvijver. 


